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Nyt fra Bestyrelsen :  
( Af Anders Haarup ) 

 
Godt Nytår ! 
 
Et nyt år har set sin begyndelse, og jeg håber at såvel klubben som hvert enkelt med-
lem må få et rigtig godt skak-år.  
 
Vi er netop startet ud med Bymesterskabet, og som alle der har tilmeldt sig turneringen 
eller deltog ved vores seneste Generalforsamling, ja de er bekendt med, at den valgte 
sammensætningen af grupperne og den efterfølgende vinder/taber gruppe er en helt ny 
og spændende måde at ændre vores normale gruppeinddeling på. Om det så bliver en 
spillemæssig succes, ja det må tiden vise, men det er uomtvisteligt, at der skal spilles 
nogle flere partier end tidligere, inden den endelig vinder kan kåres.  
 
Inden sæsonstarten var vi noget spændte på, hvorledes vores hold i holdskak ville gøre 
det. Det har dog vist sig, at de bestemt gør det tilfredsstillende. Vores Liga-hold ligger 
på en flot 4. plads efter de første 3 runder mens vores 2. hold i Mesterrækken ligger på 
en absolut lige så flot 2. plads. Vi håber naturligvis rigtig meget på, at 2. holdet kan 
avancere til 2. division, så spændet mellem de to hold bliver formindsket.  
 
Lige inden året randt ud, mistede vi vores kære æresmedlem Robert Rode Pedersen. 
Rode var en pioner indenfor børne/skoleskakken ikke bare i Skanderborg men i hele 
Danmark. Han var et forbillede for os alle både når det gjalt måden at integrere nye 
medlemmer i klubben på, som den velvillighed, som han altid udviste, uanset hvilken 
opgave som man spurgte ham om hjælp til. Et sådan medlem vil altid være savnet i 
enhver klub og det er da derfor også et meget stort tab for såvel klubben som for Skak-
Danmark.   
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A-rækken: Pænt resultat: Vi tabte kun 1-7!! 
Sk. 1968 IV – Skanderborg III: 7 – 1. 

(af Asger J. Andersen) 
 
Nu rabler det vist for Den gamle Redacteur, tænker du – og med rette. For hvem kan 
med rimelighed påstå at et nederlag på 1-7 er et pænt resultat? Det kan jeg faktisk! Og 
jeg kan påvise det med tørre tal. 
 
Før kampen var vi indstillet på at det var en meget stor udfordring at skulle møde et hold 
hvis gennemsnitsrating ligger 377 over vores! Og ikke nok med det: Samtlige spillere på 
deres hold havde højere rating end vores førstebræt! På tre af brætterne var rating-
forskellen over 400 og på et enkelt over 500! Denne store styrkeforskel betød at det 
forventede resultat var 7,17 – 0,83. Så det ene sølle point vi fik, var faktisk over forvent-
ning! 
 
Det var en skæbnens ironi at manden med den store ratingforskel, Jørgen Johansen, 
faktisk havde gevinstchancer! Bjarne Tornbjerg havde remischancer, men for alle os 
andre gjaldt det vist at vi stille og roligt blev nedspillet. 
 
Men der var en undtagelse! Og han hed Allan. Han reddede faktisk forestillingen med et 
ualmindelig spændende og underholdende parti. Der var mange tilskuere til de sidste 
hektiske minutter af partiet. Da jeg blev tilskuer, havde Allan vundet dronning for tårn, 
men modstanderen havde tre særdeles giftige og nærgående bønder. Allan brugte en 
del tid på planlægningen af slutfasen. Han kunne give masser af skakker med sin dron-
ning, hvilket han da også gjorde. Men det var ikke ligegyldigt hvor han gav dem! Hvis 
modstanderen fik et fritræk elle to, kunne han få sig en ny dronning. I visse stillinger 
kunne Allan opstille mattrusler, og skarpere hjerner end min havde endda set situationer 
hvor Allan faktisk kunne sætte mat! Til slut blev det for begge parter en kamp mod uret, 
og her havde Allan flest sekunder ”i overskud”. Men sikken et drama! Det var hele afte-
nen værd.  
 
De enkelte resultater: 
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Byturneringen 2012  
(Bjarne Tornbjerg) 

 
På generalforsamlingen i 2011 drøftedes et oplæg fra nogle af klubbens medlemmer 
vedrørende afviklingen af Byturneringen, som også går under navnet forårsturneringen. 
Der var stor tilslutning til af prøve en ny turneringsform, og byturneringen afvikles derfor 
på en noget anden måde, end vi helt er vant til. 
 
Grundideen er, at vi skal møde lidt andre modstandere end dem vi er vant til; dog skal 
dette ikke overdrives. Der var endvidere et ønske om at spille lidt flere partier om for-
året, men uden at dette skulle ske i to turneringer. Tilslutningen til forsommerturneringen 
har det de seneste sæsoner knebet lidt med. Begge dele opnås ved, at de 16 bedste 
spillere inddeles i to nogenlunde lige stærke 8-mands-grupper, som spiller alle mod alle 
i de 7 indledende runder. Øvrige (knap så stærke) deltagere, som der også forventes at 
være ca. 16 af, inddeles på samme måde i to nogenlunde lige stærke 8-mandsgrupper. 
Efter 7. runde deles grupperne på midten, og der dannes nye grupper bestående hen-
holdsvis af de 4 øverstplacerede i de to øverste indledende grupper, og de 4 nederst-
placerede i de to indledende runders grupper. Der spilles så yderligere 4 runder, og 
hvor man medtager point opnået mod de modstandere i den nye gruppe, som man alle-
rede har mødt (lidt efter princippet som tidligere har været brugt ved EM og VM i hånd-
bold). 
 
For at blive bymester 2012 skal man således dels være mellem de 16 stærkeste tilmeld-
te, dels blive mindst nr. 4 i sin indledende runde og til sidst, men ikke mindst, vinde fina-
legruppen, som man deltager i, hvis de to første krav opfyldes. 
De, der ikke efter deres ratingtal er blandt de 16 stærkeste tilmeldte, spiller efter stort 
set samme regler, dog med den lille detalje, er at der ikke er nogen titel som bymester 
at spille om. 
 
Det var der dog heller ikke for alle efter de tidligere regler, hvor kun de 8 stærkeste del-
tog i kampen om bymesterskabet. 
 
Det forventes, at der vil være 4 finalegrupper, og hvor præmierne i alle finalegrupper vil 
være nogenlunde ens, og i samme størrelsesorden, som de plejer at være i klubbens 
interne turneringer. 
 
For at få plads til 11 runder i kalenderen har det været nødvendigt stort set ikke at af-
sætte klubaftener til afvikling af udsatte partier. At være nødt til dette, har vi dog ikke i 
bestyrelsen været så kede af. På de aftener, der tidligere har været afsat til afvikling af 
udsatte partier, er der meget sjældent blevet afviklet mere end højst et par udsatte parti-
er. Af en eller anden grund får de fleste, selvfølgelig med nogle undtagelser, først afvik-
let udsatte partier til aller sidst, hvor det er næsten umuligt at på alt presset ind i kalen-
deren! 
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Lidt af hvert  
(Af Peter Wheadon) 

 
Denne gang vil klummen bestå af et parti, som jeg spillede fornylig i holdskak, og som 
jeg er blevet opfordret til at bringe i bladet. Det interessante ved partiet er ikke kvaliteten 
af spillet, nærmere tværtimod. Jeg spillede som en brækket arm og vandt alligevel over 
en spiller nogenlunde på samme niveau som mig selv. Hvordan kunne det ske? Jo, da 
jeg mistede min dronning og stod til tab, lykkedes det mig at komplicere spillet så meget 
at det ikke længere alene var mig som ikke kunne finde ud af det. Der er vistnok et bud-
skab dér til os alle når det ser mørkest ud. 
Åbningen var Grand Prix Angrebet som det lykkedes min modstander at stæk-
ke fuldstændig. Diagrammet viser stillingen efter 21...Kf7 da det så mørkest ud for mig. 
 
Peter Wheadon - Knud Erik Juhl. 1 time&45 min  +  30 min. 
 
1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.f4 g6 4.Sf3 Lg7 5.Lc4 Sa5 6.De2 Sxc4 7.Dxc4 b6 8.De2 Lb7 9.d3 
Sf6 10.0-0 0-0 11.De1 Dronningen hører hjemme på e1 på vej mod h4. 11...Dc7 Mær-
keligt træk. Bønderne på d7 og e7 bør flyttes. 12.Dh4 c4 Godt træk synes jeg. 13.e5 
Jeg ville hellere kunne spille f5 (med planen Lh6 og Sg5), men i den givne stilling er e5 
påkrævet. 13...Sd5 14.d4 Jeg har et stærkt centrum og er klar til f5. Jeg kan måske først 
spille SxS og c3, men e4 er et interessant felt for springeren, måske på vej til g5 
[14.Sxd5 Lxd5 15.Dxe7 cxd3 16.cxd3 Tae8]. 14...f6 15.Ld2 [15.f5!?] 15...a6 16.Tae1 
Sb4 Irriterende. 17.a3? [17.Sb5] 17...Sxc2 18.Tc1 Lxf3 Den havde jeg ikke set. Nu er 
jeg på den. 19.Txf3 Jeg vælger at aktivere mit tårn på bekostning af yderligere en bon-
de. Efter 19.Txc2 Lb7 er jeg mere passiv, men det havde sikkert været klogere! 
19...Sxd4 20.Th3 Sf5! (0.58: 0.45) 21.Dxh7+?? Kf7 (diagram). Nu er jeg helt færdig, så 
helt bevidst prøver jeg at komplicere stillingen og giver sort noget at tænke over/
beregne varianter - det det går der tid med! 

22.Se4 Nu tænkte han længe - har jeg måske en 
kombination rundt om hjørnet? (svar: nej det er ren 
bluff) 22...Th8 23.exf6 Nu tænkte han igen længe. 
23...Txh7 24.Sg5+ Det tror jeg ikke han havde set. 
Igen: tænkte længe. 24...Kg8 25.f7+ Skøn f-bonde 
og dejligt at true med mat (men Fritz giver -9!!). 
25...Kf8 26.Txh7 Lxb2? Efter længere overvejelse. 
Nu er sort snart i tidsnød. Vil min strategi lykkes? 
27.Tc3! Enten får jeg denne diagonal, eller der er 
ingen, der får den! 27...Dc5+ 28.Kh1 Dd4! Stærkt 
træk. 29.Tch3 Nu gik det op for mig, at jeg havde 
ingenting - jeg truer ikke længere med Th8. 

29...Dd5?? Helt utroligt. Nu kan jeg spille Th8, og jeg går ifølge Fritz fra -10 til +1. Det 
må være rekord. 30.Th8+² Lxh8 31.Txh8+ Kg7 32.Th7+? [32.Te8! Dxf7 . Alt andet taber 
for sort. 33.Lc3+ Df6 34. Lxf6+ exf6 35. Txa8 fxg5 36.fxg5+/=] 32...Kf6 33.Lc3+ Sd4 
34.Sf3 Nu har sort mindre end 5 minutter tilbage. 34...e5 35.fxe5+ Ke7 36.Sxd4 Dxe5?? 
Tidsnøden gør sig gældende. [36...a5] 37.Sc6+ dxc6 38.Lxe5 Ke6 39.Lc3 Tf8 40.Kg1 
Txf7 5 minutter tilbage: 15 sekunder tilbage) 41.Txf7 Kxf7 42.Kf2 Ke6 43.Ke3 Kd5 44.h4 
Kc5 45.g4 Kd5 46.h5 gxh5 47.gxh5 Ke6 48.h6 Kf7 49.h7 1-0  
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Team Nordea Skanderborgs debut i skakligaen  
(Af Peter Wheadon) 

  
I weekenden 29-30. okt. debuterede Team Nordea Skanderborg i skakkens superliga. I 
programmet kunne formanden Anders Haarup byde velkommen til vore fornemme mod-
standere og se frem til nogle spændende kampe. Og kampene var meget spændende! 
Resultatet for holdet var absolut tilfredsstillende. Om lørdagen mødte vi Brønshøj som 
var placeret som nr. 4 sidste sæson og resultatet blev et tab på 3-5 som var ca. et halvt 
point under forventet. Et hæderligt resultat for en første kamp i skakligaen. Om sønda-
gen var vi oppe imod Nordkalotten som blev nr. 5 sidste sæson. Her gik det bedre og vi 
vandt 4½-3½ som var på linje med det forventede. Alt i alt en solid start til sæsonen.  
  

Betænkningstiden var lidt anderledes end det vi er vandt til. En time og 30 minutter til de 
første 40 træk og 30 minutter til resten af partiet. Dertil kommer ekstra 30 sekunder pr. 
træk fra første træk. Forvirret? Hvis man tænker lidt over det betyder det at tiden går lidt 
langsommere end den plejer samt at, hvis man til allersidst har opbrugt sin tid, så er 
der alligevel 30 sekunder tilbage til hvert træk. 
  

Denne beretning må tages som udtryk for hvordan skak på dette høje plan betragtes af 
en absolut middelmådig skakspiller. Beretningen rettes mod vore klubspillere i alminde-
lighed og kan sikkert ikke være af særlig interesse for selve spillerne, som spiller på et 
meget højere niveau end undertegnede. 
  

Først nogle generelle betragtninger. Det var herligt at se hele holdet møde op i de flotte 
nye trøjer! Visse hold i Bundesligaen bærer også fælles trøje og flot ser det ud. Jeg for-
nemmede også et godt samarbejde holdmedlemmerne imellem.   
  

Holdet havde to udenlandske GM'er med. Kamil Miton som vi kender fra sidste sæ-
son og fra diverse turneringer i Skanderborg, samt Kaido Külaots som var nyt medlem 
af holdet. Lige så seriøse og professionelle disse to herrer er ved brættet lige så uhøjti-
delige og venlige er de væk fra brættet. Det er en fornøjelse at have dem i klubben. 
Iøvrigt taler de rigtig godt engelsk!  
 

Holdet er også blevet styrket med 2 nye IM'er, Nicolai Vesterbæk Pedersen og Leif Sø-
gaard Kristensen. Disse spillere kan en ren amatør som mig lære meget af, 
f.eks. hvordan Nicolai viste rigtig kampånd og kæmpede bravt for at omsætte sit første 
parti til gevinst selvom stillingen var lige (ingen fredelige remiser her!) mens det var en 
fornøjelse at se hvordan Leif mestrede slutspillets svære kunst i sit andet parti. 
 

Nu har vi mindst 2 forfattere på holdet! Kamil er medforfatter af "Chess Evolution: Sep-
tember 2011" med undertitlen "Top analysis by Super GMs"  mens Nicolai har udgivet 
"Play the Benko Gambit". Besøg www.ukgamesshop.com og få en smagsprøve af ind-
holdet af begge disse bøger! 
 

Et par andre ting slog mig. Vi lærer hvordan man bør spille åbningen rimelig hurtigt for 
at kunne bruge tid senere i partiet. Vi lærer også at det er klogt at rokere rimelig hurtigt 
for at bringe kongen i sikkerhed. Dertil kommer at man ikke bør komme i tidsnød. Det 
var slående at se hvordan mange spillere på dette høje niveau har fået dispensation fra 
disse "regler"!  F.eks. i 40% af tilfældene var der ikke blevet rokeret før efter 15 træk. 
  

Nu til partierne i vores kamp mod Brønshøj. Mads blev først færdig og han vandt i flotte-
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ste stil. Mads havde hvid og åbningen var en Moderne Benoni. Han var oppe imod IM 
Kim Pilgaard som spillede de første 15 træk temmelig hurtigt. Mads ofrede en bonde for 
at drive en kile ind i sorts stilling ved at etablere en bonde på e6 som spærrede sorts 
hvidfeltede løber inde. Straks derefter ofrede han en kvalitet for yderligere positionel 
fordel. Sort blev stillet over for nogle vanskelige valg og brugte megen tid i denne fase 
af partiet. Sort var nu under pres og ved et par præcise træk stod Mads til at vinde en 
officer hvorpå sort opgav efter 23 træk. 
  

Kamils parti var utroligt spændende. Han havde sort mod GM Tiger Hillarp Persson. 
Åbningen var Caro-Kann som Kamil fik ommøbleret til Old Indian og lidt senere til Kon-
geindisk. Det vidste jeg ikke man kunne! Hvid trak en springer tilbage til d1 for at kunne 
marchere med den op til f5, men det fik han ikke tid til. Kamil overtog omgående initiati-
vet og hans bønder og officerer strømmede frem og fik kontrol med centrum. Måske 
som reaktion på at blive presset i defensiv ofrede hvid sin dronning (et træk han spillede 
á tempo) for tårn og officer. Et noget tvivlsomt offer, må man sige. Med en fin lille kombi-
nation kunne Kamil ofre tårn for to officerer og stå til gevinst med dronning for et tårn og 
en bonde. Men hvid kæmpede videre. Kamils problem var, som han selv udtrykte 
det, "psykologisk" idet det ikke lykkedes ham at afgøre partiet uden videre sværdslag. 
Hvid kæmpede videre og Kamil måtte manøvrere sin konge, som var på tynd is frem på 
brættet og bagom hvids fremstormende bønder. Men endelig kunne hvid ikke undgå 
at blive sat mat. En fin sejr til Kamil.  
  

Kaido spillede et langt og jævnbyrdigt parti. Han havde hvid i en Siciliansk Najdorf og fik 
sin modstander helt ud af teorien ved et sjældent træk ved træk 7. Han forhindrede sort 
i at rokere og skabte visse ubalancer i stillingen, men han var oppe imod en meget sta-
bil modstander. En mild tidsnød blev klaret uden problemer og dette lange parti endte 
med trækgentagelse i en lige stilling. En fin debut for Kaido. 
  

Nicolai havde de sorte brikker, og spillede meget aktivt fra starten med noget der ligne-
de en Benko Gambit, men som vistnok er en Blumenfeld Gambit (!). Hans modstander 
blokerede et ellers farligt angreb på dronningefløjen, men på bekostning af at han kom 
under konstant pres i midten. Nicolai forhindrede hvids befriende e2-e4 indtil træk 22 og 
da den endelig kom havde Nicolai fuld kontrol med stillingen: en god løber mod dårlig 
springer samt muligheden for at lægge tryk i midten ved at doble tårnene i e-linjen. Og 
da sort havde afslået gambitten var stillingen materielt lige. Hvid måtte afværge den ene 
trussel efter den anden, men det gjorde han også på fornuftig vis. Det var kun Nicolai 
som havde gevinstchancer. Han blev ved med at presse men måtte til sidst nøjes med 
remis. Et meget opslidende parti for begge spillere.  
  

På de nederste fire brætter var Brønshøj klart stærkere med en rating i gennemsnit 140 
højere end vore spillere. Peter Grove havde hvid mod tidligere danmarksmester IM 
Bjørn Brinck-Claussen. En noget barsk debut på holdet for Peter. Åbningen blev en 
Grünfeld Moscow Variation som ifølge min åbningsbog fører til skarpt spil hvilket absolut 
var tilfældet her. Peter kom ud af åbningen i en stilling, som var lige men meget åben og 
ustruktureret. I en sådan stilling skal der beregnes mange varianter og der er taktiske 
fælder alle vegne. Peter mente selv at han ikke havde koordineret sine brikker godt nok. 
Hans springer blev isoleret på randen og kunne ikke undslippe sorts angreb. Efter tabet 
af denne officer var partiet reelt tabt og Peter måtte opgive kort derefter.  
  

Det var Leif Søgaard Kristensens debut på holdet og han havde sort på bræt 5 mod IM 
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Thorbjørn Bromann. Åbningen blev Larsen-Nimzowitsch Angreb. Leif afveg hurtigt fra 
kendt teori og fik en lige stilling, men hans modstander fik gradvis åbnet flere angrebs-
linjer og havde en lidt bedre bondeformation. Leifs brikker blev efterhånden lidt overbe-
lastet og det lykkedes ad den vej hans modstander at vinde en bonde og senere en 
anden bonde, hvilket betød at Leifs konge manglede dækning. Leif blev trængt i defen-
siv og efter nogle præcise træk fra hans stærkt spillende modstander måtte han opgive. 
  

Antonio spillede Skandinavisk mod sin næsten 200 point højere ratede modstander. 
Ved den sædvanlige springerafbytning på f6 valgte han at slå tilbage med e-bonden i 
stedet for g-bonden. Fordelen var at der derved blev åbnet linjer for hurtig udvikling 
samt at han havde en bomsikker kongestilling. Ulempen var at hvid fik en bondemajori-
tet på dronningefløjen som langt senere i partiet kunne gøre sig gældende. Antonio kun-
ne ikke forhindre at visse brikker blev byttet af og hvid fik gradvist mere plads i centrum. 
Antonio havde mulighed for at vinde en bonde men valgte en mere solid fortsættelse. 
Efter lange manøvrer fra begge spillere blev hvids ekstra bonde på dronningefløjen en 
fribonde som til sidst kunne trænge igennem til syvende række. Denne fribonde afgjorde 
partiet. 
  

På sjette bræt havde Jan hvid mod en stormester (!) i form af Carsten Høi. Jan fik me-
get plads i centrum mod sorts Pirc, men sort stormede frem med sine a- og b-bønder og 
samtidig afværgede Jans trusler. I midtspillet havde sort en bedre bondeformation og 
tryk på dronningfløjen. Med meget fin koordination af sine tropper vandt sort en bonde 
og stod senere til at vinde en bonde mere. Jan kunne indse at stillingen var tabt og valg-
te at opgive. 
  

For starten af sæsonen et absolut hæderligt resultat. 
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Sæsonens første holdskakkamp i Mesterræk-
ken d. 1. nov.  mod VRS 1. 

(Af Bjarne Berring) 
 
Ja så startede sæsonen for vort 2. hold i Mesterrækken. Modstanderen var VRS’s 1. 
hold. En modstander, som vi iflg. Oddsene skulle kunne slå ca. 4½-3½. Vi måtte ”nøjes” 
med 4-4, et rimeligt resultat. 
På 1.bræt spillede Peter Grove, som er nyt medlem i klubben. Han fik sin klubdebut 
søndagen før på vort 1.hold. I partiet, i  kampen på holdet her, kom han lidt defensivt fra 
start, det kostede undervejs et par bønder, og selv om han kæmpede heroisk, endte det 
med, at han tabte partiet dog efter at have haft lidt modangreb. 
På 2.bræt spillede Tavs Bjerre. Hans parti  var meget lige hele vejen igennem. Og selv 
om det mod slutningen så ud, som om han havde en minimal fordel, endte det remis. 
På 3. bræt havde vi Kai S. Munk, som netop havde hentet Peter i Odder lige før kam-
pen. Der var han så uheldig, at komme i kontakt med ordensmagten, som tildelte ham 
en bøde for uhensigtmæssig lygteføring. Det påvirkede formentlig hans spil. Han tabte 
undervejs en officer og valgte at opgive partiet efter ca. 25 træk. 
Morten Rasmussen på 4. bræt spillede også et meget lige parti, og efter en del afbytnin-
ger, hvorefter man kun havde dronning og lige mange bønder hver tilbage,  enedes man 
om remis. 
Colin Wattson vandt undervejs en officer , hvorpå modstanderen i realiteten med god 
samvittighed kunne have givet op; men han kæmpede energisk videre. Det var dog kun 
et spørgsmål om tid, førend han måtte give op. Altså 1 point til Colin 
Peter Wheadon vandt også sit parti, hvad der egentlig skete, så jeg ikke. Modstanderen 
var yngste mand på holdet, han vender sikkert frygtelig tilbage. 
Søren Westergård måtte se sig slået. Heller ikke dette parti så jeg, selv om jeg sad lige 
ved siden af. 
Jeg selv spillede et lige parti indtil modstanderen blev lidt for optimistisk. Det kostede et 
par bønder, hvorpå jeg kunne fremtvinge afbytninger og dermed vinde partiet. 
Altså 4-4 i første kamp. I gruppen i øvrigt var der meget jævnbyrdige resultater. Så altså 
en god start. 
 
 
 Skanderborg 2   VRS 1 
 
 Peter Grove 0 – 1 Anders Michael Nielsen 
 Tavs Bjerre ½ - ½ Claus Vangsgaard 
 Kai S Munk 0 - 1 Jesper Korsgaard 
 Morten Rasmussen ½ - ½ Birger Møller 
 Colin Wattson 1 – 0 Carsten Skjødt Pedersen 
 Peter Wheadon 1 – 0 Bjarke Vangsgaard 
 Søren Westergård 0 – 1 Erik Bøye 
 Bjarne B.  Rasmussen 1 – 0 Jørgen Frank 
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Pressemeddelelse  
(Af Asger Andersen) 

 

Storsejr til Skanderborg i skakligaen 
 
I søndags spillede Team Nordea Skanderborg Skakklub sin tredje kamp i skakligaen. 
Denne gang gik turen til Hillerød, hvor Skanderborg mødte det andet oprykkerhold. 
Mens Skanderborg kom pænt fra start i de to første runder, må Hillerød imødese hårde 
kampe i den stærke liga. Mødet med Skanderborg viste da også tydeligt, hvem af de to 
oprykkere der har det stærkeste hold, idet Skanderborg vandt med hele 6½-1½! 
Skanderborgs vindere var Kaido Kulaots, Mads Andersen, Jan Pedersen, Mads Boe, 
Leif Søgaard Kristensen og Jan Rode Pedersen, mens Nicolai V. Pedersen spillede 
remis.  
Skanderborg ligger på en solid fjerdeplads, med god afstand til bundholdene, men langt 
fra det absolutte tophold Jetsmark. De næste to runder spilles i Græsted (Nordsjælland) 
d. 14. og 15. januar, og her er den ene af Skanderborgs modstandere nr. to i rækken, 
Århus/Skolerne. Det bliver en yderst spændende dyst, som skal afgøre, hvem af de to 
hold der fortsat skal blande sig i topstriden. 
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Gillett - Errington, England 2011. 
Hvid trækker. 
Her spillede hvid Lh6 for at fjerne sorts 
stærke løber på g7. 
Kan du finde en god fortsættelse for sort? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Czerwonski - Szczehowicz, Polen 2011. 
Hvid trækker. 
Det ser farligt ud for sort og det er det 
også! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
McShane - Levitt, England 2001. 
Hvid trækker. 
Det ser ud som om sort kan holde 
skansen. Han har også en potentielt farlig 
fribonde i d-linjen. Men hvid har et 
vindertræk her. 
Kan du finde det? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
S. Lalic - Hebden, England 2011. 
Hvid trækker. 
Kan du finde hvids bedste træk? Det vinder 
ikke for hvid men giver hvid fordel. 

Kombiner med Peter  
 

Løsninger senere i dette blad 



Dobbelt op i anden runde!! 
Skanderborg III – Hinnerup I 2 – 6 

(af Asger J. Andersen) 
 
Vores hold i A-rækken gjorde det dobbelt så godt i anden som i første runde, idet vi fik 
to point mod Hinnerups noget stærkere hold. Og hvor mærkeligt det end lyder, så var 
det som i første runde mere end forventet! Hvis vi bliver ved med at fordoble pointhø-
sten i de næste to runder, ser det da fint ud! 
 
Som i første runde var det Allan der var dagens helt. Han vandt i sikker stil, og efter 
kampen sagde hans modstander til mig: ”Han lavede ikke en eneste fejl”. 
 
Et andet flot resultat stod Leif Møller Hansen for. Han spillede remis mod Tobias 
Dreisler. Nu er der måske ikke mange der mener at en remis mod en 11-års knægt er 
noget at prale af. Men jeg kan lige bemærke at samme Tobias vandt sin (og min!) grup-
pe i vores EMT med maksimumpoint! I slutspillet havde de hver en springer, så selv om 
Tobias havde merbonde, hjalp det ikke meget i den type slutspil. 
 
Også Vigen klarede en remis hjem, hvilket er godt gået mod en mand der ligger mere 
end 300 ratingpoint over ham. 
 
De øvrige spillere måtte indkassere nederlag, dog for alles vedkommende efter lang og 
sej kamp. 
 
Bjarne kom til at stå noget trykket i åbningen, og hans modstander holdt ham hele vejen 
igennem i et jerngreb, som det ikke var til at vriste sig ud af. Anders kom i slutspil med 
løber mod løber, desværre ensfarvede, og da modstanderen havde et par bønder i 
overskud, var der ikke noget at gøre. 
 
For mit eget vedkommende spillede jeg efter en næsten triviel opskrift: Efter 26 træk 
stod jeg godt og solidt, endda med en lille fordel, men så overså jeg et bondetab, og det 
gør man ikke ustraffet mod en mesterspiller. Resten af partiet var ren teknik. Asger C.’s 
og Axels partier så jeg ikke så meget af, men de delte skæbne med de fleste af os an-
dre! 
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Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 
Forfatter: H. V. Tuxen - Skakbladet 1963 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 
Forfatter: M. Prikril - Bitten 1963 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 
Forfatter: H. V. Tuxen - Jyllandsposten 
1963 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid trækker og sætter mat i to træk. 
 
Forfatter: J. Scöghy - Schach 1963 

Bjarnes grubleside  
 

Løsninger senere i dette blad 
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Diagram 1 
 

Diagram 2 
 

Diagram 3 
 

Diagram 4 
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Fire spændende stillinger! 
(af Asger J. Andersen) 

 
I klubturneringen spillede Vagn Skov Andersen og jeg et interessant parti. Jeg havde 
revanche til gode fra EMT’en  -  og jeg fik den! 
 
Nedenstående ses fire stillinger fra partiet, og for dem alle gælder det at hvid er i trækket 
og har et markant træk! Prøv at finde trækkene før du kigger på løsningen senere i dette 
blad. 
 

Hvid: Asger J. Andersen 
Sort: Vagn Skov Andersen 



 Skak og musik styrker børns hukommelse  
(Ref. af Bjarne Tornbjerg) 

d. 28. november, 2011, kl. 09:28 af Ritzau/bekj@tv2.dk for TV 2 Danmark  
 

Skak er muligvis med til at gøre børn bedre i skolen 
Når børn koncentrerer sig om at spille et spil skak  eller 
spille på et musikinstrument, er de ikke bare i gan g 
med en sjov fritidsinteresse. De er samtidig i gang  med 
at træne arbejdshukommelsen større og dermed øge 
deres chancer for at klare sig godt i skolefag som ma-

tematik. Det skriver Kristeligt Dagblad.  
Ifølge en svensk undersøgelse baseret på data fra 250 skolebørn, foretaget af hukom-
melsesforskeren professor Terkel Klingberg fra Karolinska Institutet i Stockholm, kan 
man ud fra målinger af børns arbejdshukommelse forudsige, hvor godt de vil klare sig i 
matematiktimerne to år senere. 
Arbejdshukommelsen er den del af hjernen, som arbejder aktivt med at indsamle data til 
langtidshukommelsen. Og jo større arbejdshukommelse, jo bedre skoleresultater. 
Musisk-kreative aktiviteter styrker hukommelsen 
"I dag ved vi, at arbejdshukommelsen er en flaskehals for al læring, og at det derfor vil 
rykke gevaldigt, hvis man kan udvide den." 
"Det er i den forbindelse tankevækkende, at to af de mest effektive træningsmetoder, 
musik og skak, sammen med andre musisk-kreative aktiviteter er så godt som pillet ud 
af skolen," siger Kjeld Fredens, læge og hjerneforsker, som til januar udgiver en ny ud-
gave af sin bog "Mennesket i hjernen" med et nyt kapitel om hukommelsens betydning. 
Fejler ikke andet end utrænet arbejdshukommelse 
Kjeld Fredens vurderer, at træning af arbejdshukommelsen er et effektivt middel til at 
sikre, at flere børn kan rummes i folkeskolens normalklasser: 
"Diagnosen ADHD er en meget bred diagnose for børn, der har svært ved at passe ind i 
skolen. Formentlig 'fejler' mange af disse børn ikke andet, end at de har en utrænet 
arbejdshukommelse." 
Denne vurdering deler organisationen Dansk Skoleskak, som har udgivet rapporten 
"Skoleskak som forebyggende specialundervisning". Her er hovedpointen, at skak kan 
gøre børn bedre i stand til at gå i skole. 
"Skak er ikke et mirakelmiddel, men det er en meget konkret metode, skolen kan bruge 
til at inkludere børn. Skak har den fordel i forhold til børn, at de kan se konsekvensen af 
ikke at koncentrere sig, nemlig at de taber. Det er lettere at forholde sig til, end hvis læ-
reren forklarer, at de skal koncentrere sig om læsningen, ellers får de det svært senere," 
siger Mads Jacobsen, generalsekretær i Dansk Skoleskak. 
Skak øger koncentrationen 
For mange små børn er skak et alt for indviklet spil, men Dansk Skoleskak har udviklet 
en række øvelsesspil, hvor kun nogle af brikkerne er med, som børnene kan begynde 
med og langsomt træne sig frem til at have alle brikker i spil.  
Netop nu er organisationen ved at søge fondsmidler til i samarbejde med DPU Aarhus 
Universitet at gennemføre en undersøgelse på 1000 skolebørn af, hvilken effekt skak 
har på læse- og regnefærdigheder samt koncentrationsevne og trivsel. 
"Vi kan endnu ikke direkte dokumentere, at skak giver bedre skoleresultater. Men når vi 
har bedt lærere evaluere vores projekters effekt på børnenes evne til at koncentrere sig, 
har svarene været helt vildt positive," siger Mads Jacobsen. 
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Team Nordea Skanderborg vandt over Nord-
kalotten  

(Af Peter Wheadon) 
 
  
Det blev til en sejr på 4½-3½ da vi mødte Nordkalotten i Skakligaen den 7.nov. Nordka-
lotten lå midt i feltet sidste sæson og er absolut et stærkt hold med den næsten uover-
vindelige Jonny Hector i spidsen.  En kneben sejr blev således et meget tilfredstillende 
resultat for os. 
  
Lad os starte med Nicolais parti. Han havde hvid mod FM Kåre Kristensen og åbningen 
blev en Semi-Slav. Allerede ved træk syv valgte Nicolai et aggressivt bondefremstød. 
For at bruge hans egne ord gik han hårdt til sin modstander. Sort var trængt i defensiv. 
Trykket blev yderligere skærpet ved et elegant kvalitetsoffer. Efter nogle afbytninger 
måtte sorts dronning udvandre fra kampområdet hvorefter den sorte konge var alene 
om at konfrontere Nicolais dronning, springer og to fribønder. En fuldt fortjent sejr til 
Nicolai som spillede meget aktivt og koordinerede sine tropper på optimal vis. 
  
Colin havde sort og valgte en omvendt London System opstilling mod London System! 
Et klogt valg skulle det vise sig at være, da han kom ud af åbningen med en mindre 
fordel og hans modstander tilbød remis efter blot 15 træk. Efter en del betænknings-
tid vurderede Colin korrekt at han stod lidt bedre og valgte at fortsætte. Han forbedrede 
sin stilling yderligere med en fin omplacering af sin springer og vandt terræn på konge-
fløjen med et bondefremstød. Derefter var det nærmest umuligt at konvertere den for-
delagtige stilling til gevinst og Colin måtte nøjes med remis. Alligevel et fint resultat! 
  
Antonio spillede Torre Angreb og fik fint spil på b1-h7 diagonalen. I midtspillet 
var stillingen lige men hans modstander fik diagonalen skåret i to med et bondefremstod 
hvorefter Antonios springer på dronningfløjen kom i vanskeligheder. Trods kreativt for-
svar måtte Antonio afgive en bonde og var trængt lidt i defensiv. Dette plus måske en 
lurende tidsnød førte til en fodfejl som blev dyr idet Antonio stod til at tabe den foran-
nævnte springer og valgte at opgive. 
  
Jans parti var en rigtig gyser. Han havde sort og spillede Dronningindisk.  Hans mod-
stander spillede meget aktivt og aggressivt og havde mest plads i centrum. Men i den 
slags stilling kan sort pludselig slå kontra. Med et underfundigt tårntræk forhindrede Jan 
hvids afgørende bondefremstød e4-e5 som ville åbne op for et stærkt angreb på Jans 
kongestilling. Men dette fremstød spillede hvid alligevel! Om det var fordi 
han undervurderede Jans respons eller simplethen ikke så den, ved jeg ikke. Med nogle 
præcise træk i en knivskarp stilling drev Jan en bonde frem til d3 feltet og fuldstændig 
lukkede den farlige diagonal b1-h7. Hvid måtte bytte dronningerne af og gå ind i et slut-
spil en bonde bagud. Men da alle fire tårne stadigvæk var på brættet vurderede Jan 
korrekte at en gevinst var uden for rækkevidde. Flot spillet af Jan som holdt hovedet 
koldt og slog et farligt angreb fra sin modstander helt i stykker med nogle fantastiske 
træk. 
  
Leif spillede mod et Fransk Tarrasch Guimard (3. Sd2 Sc6) forsvar og valgte hvad min 
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åbningsbog betegner som en solid åbning. Men han gik meget hurtigt over i et aggres-
siv angreb på dronningefløjen ved brug at et nyt træk som, så vidt jeg kan se, ikke er 
blevet spillet før. Det kom der mange fordele ud af: bedre bondeformation på dronninge-
fløjen, åbne linier mod sorts kongestilling, langt mere aktive officerer (sorts løber var 
dårlig) alt imens sorts bønder omkring kongen blev splittet og g-linien åbnet. Alt dette 
efter blot 15 træk! Sort måtte ofre en bonde for at aktivere sit andet tårn. Brikkerne blev 
byttet af og der opstod et slutspil med uligefarvede løbere men Leif havde en bonde 
mere. Efter forskellige manøvrer opstod den stilling som vises her. Leif spillede 41.b5!! 
axb5 42.a5 opgivet. En smuk afslutning efter slutspil af høj klasse.  
  
Kamil var oppe imod GM Jonny Hector. Åbningen blev Dronninggambit slavisk forsvar. 
Kamil brugte ikke tid på at slå tilbage efter sorts dxc4 men gik lige ind i sorts stilling hvor 
han fik dronningen placeret på c7 dog uden ret meget støtte fra hans øvrige tropper. 
Kamils bondefremstød på kongefløjen, hvor han havde bondemajoritet, blev besvaret af 
et bondefremstød i midten. Efterhånden som tidskontrollen nærmede sig så stillingen ud 
til at have stabiliserede sig. Men med nogle smarte manøvrer fik Kamil sin dronning og 
tårn ned på ottende række og stillingen så noget prekært ud for sort især da sorts konge 
var udsat på sjette række hvorimod Kamils konge lå godt beskyttet bag 4 bønder. Men 
så skete det pludseligt at sort kunne ofre en kvalitet for to vigtige bønder omkring Kamils 
konge. Meget smart set af Hector og stillingen var ikke til at rede. Et ærgerligt og meget 
sjældent nederlag for Kamil som havde spillet så aktivt. 
  
Kaido havde sort på bræt 2 imod GM Stellan Brynell. Kaido fortalte efter partiet at disse 
to havde spillet fornylig mod hinanden i den svenske liga. Åbningen blev den sammen 
som tidligere, nemlig Fianchetto Grünfeld. Brynell valgte noget nyt efter 10 træk da han 
mente ikke at det var gået ham så godt sidste gang.  Stillingen på kongesiden blev sym-
metrisk med fianchetto, kort rokade og ved at Kaidos h7-h5 blev senere besvaret med 
h3-h4. De fleste brikker blev på deres respektive sider af brættet. Kaido mente at han 
havde udlignet men om han havde fået fordel mente han var tvivlsomt. Der blev taget 
remis ved trækgentagelse. I alt et jævnbyrdigt parti og i en vis grad en fredelig remis. 
For Kaido og holdet et udmærket resultat med de sorte brikker. 
  
Det var mit indtryk at Mads spillede et meget stærkt positionelt parti. Han havde sort og 
åbningen blev Trompowsky. Allerede efter 7 træk havde hvid byttet en bonde og et par 
officerer ud. Det er vistnok én måde at vise ens modstander respekt på! Efter 11 træk 
havde Mads udviklingsfordel samt kontrol med centrum ved sine bønder. Begge spillere 
rokerede langt og med en smart løbermanøvre samt bondeoffer fik Mads åbnet d-linien 
som han kunne dominere. Det kostede også en dobling af et par bønder men pla-
nen var godt gennemtænkt og Mads fik simpelthen overtag. Derefter vandt han en kvali-
tet for en af sine doblede bønder og stod til gevinst. Men til hans ros spillede hvid aktivt 
og Mads måtte passe på evig skak og spille præcise træk da stillingen var meget åben. 
I løbet af en længere betænkningstid beregnede Mads en effektiv måde at slutte af på 
hvorefter det gik slag i slag indtil modstanderen måtte opgive efter yderligere fem træk.  
  
Det blev således et fint resultat for Team Nordea Skanderborg. Hele 2 matchpoint plus 
4½ brætpoint for ikke at nævne spændende skak for tilskuerne!  
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Kombiner med Peter  
 

Opgave1. 
1...Lxh6 2.Dxh6 Seg4+ og hvid opgav. Der følger  3.hxg4 Sxg4+ og hvid mister sin 
dronning.  2...Sfg4+ er lige så godt. 
 

Opgave2. 
1.Dxg7+ og sort opgav. Der følger 1...Sxg7 2.Tf8+ Txf8 3.Txf8#. 
 

Opgave3. 
1.Txd5 og sort opgav. Der følger: 1... 1...cxd5 2.c6 Te7 3.Txe7+ Lxe7 4.c7 Tg8 5.b7 og 
hvid vinder. 
 

Opgave4. 
1.Lxh7+ vinder en bonde. 1...Kxh7 2.Txe6 . Smart ikke? 
 

Bjarnes grubleside  
Opgave nr. 1 
 
 
 

Opgave nr. 2 
 
 
 

Opgave nr. 3 
 
 
 
Opgave nr. 4 

De rigtige træk! 
 

Diagram 1 : Her får hvid sin gyldne chance. Der er ét – og kun ét – træk som stensikkert 
vinder. Trækket er e6!! Det lukker bagdøren d7 for sorts konge og truer mat med tårnet. 
Der fulgte Ld6+, Sxd6+, cxd6, e7! Te4. 
 

Diagram 2 : Bonden mangler et sølle skridt, men kan ikke tage det straks, da sort så slår 
med tårnet og efterfølgende slår tårnet på b7 med kongen. Hvid finder et stærkt, forbe-
redende træk: Ta7!! Nu koster det sort et tårn for bonden. 
 
Diagram 3 : Så er vi kommet lidt længere hen i partiet. Hvid fører nu med et tårn, men 
sort har en næsvis fribonde! Hvid forenkler spillet med en fiks lille kombination: Txd6! 
Kxd6, Td8+, Kc5, Txd3. 
 

Diagram 4 : Igen har hvid en fiks kombination, som både forenkler og afgør partiet: 
Txc6+! Nu er det børnelærdom for skoleskakspillere at sorts konge ikke kan nå hvids 
bonde! Hvis sort går efter bonden, har hvid jo tårnet i overskud, og det vinder let. 
 

1. Ld3! ... Ke5 
2. Df5# 

... Kc6 
2. De6# 

... Le5 
2. Dc4# 

... e5 
2. Dd7# 

   

1. Lf8! ... d6 
2. Lg7# 

... d5 
2. Dc2# 

... dxe6 
2. Dd4# 

    

1. Dh8! ... bxa2 
2. b3# 

... Kxa2 
2. Da8# 

     

1. 0-0-0! ... S~ 
2. Dc5# 

... Ka3 
2. Db2# 

... Kc4 
2. Dd4# 

... Kc5 
2. Dc3# 

... Kc4 
2. Dc3# 
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2012 KALENDER  
4 Tir. 24. jan. 2. runde, Byturnering, indledende 

4 Søn. 29. jan. Skakliga mod BMS i Skanderborg 

5 Tir. 31. jan. 3. runde, Byturnering, indledende 

6 Tir. 7.  feb. Holdskak, Skødstrup - Skanderborg II 

6 Tir. 7.  feb. Holdskak, Skanderborg II oversidder 

6 Tir. 7.  feb. Holdskak, Skanderborg IV, Hinnerup III 

7 Tir. 14. feb. 4. runde, Byturnering, indledende - vinterferie  

7 Søn. 19. feb. Skakliga mod 1968 i Skanderborg 

8 Tir. 21. feb. 5. runde, Byturnering, indledende 

9 Tir. 28. feb. Holdskak, Viby II - Skanderborg III 

9 Tir. 28. feb. Holdskak, Skanderborg IV – Hadsten 

9 Tor. 1.  mar. Holdskak, Åbyhøj - Skanderborg II 

10 Tir. 6. mar. 6. runde, Byturnering, indledende 

10 Lør. 10. mar. Skakliga, Dobbeltrunde i Odense 

10 Søn. 11. mar. Skakliga, Dobbeltrunde i Odense 

11 Man. 12. mar. Holdskak, Skanderborg III - Aros i VRS 

11 Man. 12. mar. Holdskak, Silkeborg IV - Skanderborg IV i Hadsten 

11 Tir. 13. mar. Holdskak, Skanderborg II - Århus/Sk. III i Skødstrup 

12 Tir. 20. mar. 7. runde, Byturnering, indledende 

13 Tir. 27. mar. Temaaften 

14 Tir. 3.  apr. 8. runde, byturnering, finale 

15 Tir. 10. apr. 9. runde, byturnering, finale 

16 Tir. 17. apr. Generalforsamling 

17 Tir. 24. apr. 10. runde, byturnering, finale 

18 Tir. 1. maj. Udsatte partier 

19 Tir. 8. maj. 11. runde, byturnering, finale 
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Skoleskak i Skanderborg 
 
Skanderborg Skakklub tilbyder skoleskak til alle elever i 
Skanderborg og omegn. 
 

Undervisningen er hver mandag fra kl. 16,00 – 17,30 
 

Det er på  

Morten Børup Skolen Møllegade 45, 
Skanderborg 

og 
Niels Ebbesen Skolen Højvangens Torv 4, 

Skanderborg . 
 

Tilbudet gælder alle drenge og piger fra ca. 5 til 16 år. 
 

Kendskab til skak ikke nødvendigt. 
 

Der er fire gratis prøvetimer. Derefter betales et kontingent  
på kr. 460,00 som dækker følgende, som du kan deltage i:  
 

 *  28    undervisningsuger. 
 *    9    Prand-Prix stævner. 
 *    1    DM. udtagelsesstævne 
 *    1    Holdstævne 
 *          Tilskud til skaklejre. 
 *    1    Afslutningsfest med pokaler til alle ele ver . 
 

Tilmelding er ikke nødvendig man kan blot møde op. 
 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 
 

 Morten Børup Skolen Niels Ebbesen Skolen 
 Tavs Bjerre Jørgen Johansen 
 Tlf. 61674321 Tlf. 8652 2229 


